VOORAANKONDIGING
ZATERDAG
24 september
2016
13:30 uur

Toegang:
Vrijwillige bijdrage

Wijkgebouw
“De Kruin”
Acaciastraat 178A
2565 KH
Den Haag
Tel: 070-3635300

Aanmelden bij:
r.bertsch@gmail.com
Ahornstraat 51
2565ZV Den Haag
Tel: 070-3630046
Plattegrond z.o.z.

Het Bestuur van Pro Guitarra laat u hierdoor weten dat de
Algemene Ledenvergadering op zaterdag 24 september 2016
zal plaatsvinden in wijkcentrum “De Kruin” te ’s Gravenhage.
Vergaderd wordt van 13.30 tot 14.30. Aansluitend zijn er
(muziek) optredens voor en door leden (en wellicht ook
anderen). Dit deel van de middag is ook toegankelijk voor niet
leden. De toegang tot de ALV kost u natuurlijk niets. Voor het
tweede deel van de middag wordt een door u te bepalen
vrijwillige bijdrage gevraagd.
De agenda voor de ALV wordt later verzonden maar het
Bestuur hecht er aan u reeds in dit stadium de aankondiging te
sturen zodat u de agenda kunt blokkeren.
In deze vergadering zal het nu zittende Bestuur aftreden en
zullen Bestuurskandidaten aan u worden voorgesteld. Ook
kunt u als lid van PG reeds nu maar ook staande de
vergadering, zelf kandidaten (w.o. uzelf) voorstellen.
Onze gastlocatie is Den Haag en de tot dit rayon behorende
leden van PG zullen ongetwijfeld deze gelegenheid aangrijpen
om zich nadrukkelijk te manifesteren.
Bij voldoende belangstelling bestaat na afloop van de
muziekoptredens, de mogelijkheid om (op eigen kosten) een
hapje te gaan eten in een nabij gelegen italiaans restaurant
(Burrata). Rob Bertsch, de voorzitter van rayon Den Haag, is
gaarne bereid voor u te reserveren bij Burrata als u zich tijdig bij
hem opgeeft.
Elders op deze flyer treft u de coördinaten van “De Kruin” en
van Rob Bertsch aan alsmede suggesties voor OV en privé
vervoer.

Bereikbaar met
Tram 3(halte Fahrenheitstraat)
Tram 12(halte Fahrenheitstraat)
Betaald parkeren
vanaf 18:00 uur

Muziekvereniging

Pro Guitarra

Hierbij de plattegrond van de buurt. Kom tijdig, want een parkeerplaats zoeken kan misschien
wat tijd kosten. Degenen die lid zijn van Parkline of Yellow Brick kunnen zich aanmelden via de
smartphone. In de Fahrenheitstraat is betaald parkeren vanaf 09:00 uur, maar in de zijstraten
vanaf 18:00 uur. Je kunt vanaf 15:00 uur van tevoren alvast aanmelden en betalen.
Bij A= vrij parkeren

